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 ومظاهره في رواية الحديث النبوي رضي اهلل عنهمالصحابة  تثبت

The Authenticity of Companions in Narration of 

Hadith and its manifestations 

 سعاد محمد عباس۔*
ABSTRACT 

The Companions of the Holy Prophet Hazrat 

Muhammad Peace Be upon Him learned Hadith from 

Him and narrated it to the next generations with 

honesty and trustworthiness. Their integrity and 

sincerity for Islam was even witnessed by Al-Quran. 

There was diversity of skills among the companions 

of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Peace Be 

Upon Him. Some of them were completely devoted 

for Hadith collection. Inspite of full devotion for 

collection of Hadith they were extremely careful in 

collection and reporting of Hadith. This reason that 

some of them have narrated only few Hadith. This 

tradition of carefulness in narration of Hadith was 

funded in life time of Holly Prophet and established 

during the period of rightly guided Caliphs. This 

article is aimed to clarify that carefulness in 

collection of Hadith was established in early period 

of Islam and it is not later phenomenon. This has 

been elaborated and justified in this article with 

some examples. 
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 ال إلو إال اهلل أشهد أفاؼبرسلْب، األنبیاء و والصالة والسالـ على أشرؼ ، رب العاؼبْب اغبمد هلل 
بلغ الرسالة وقد  ،ونذيرا ومبشرا ىادياو  ، بعثو للعاؼبْب رضبةووأشهد أف ؿبمداً عبُده ورسولوحده ال شريك لو 

 على آؿ بیتوعلیو و وسالمو  صلوات اهللف عن أمتو، نبیا  يّب ما جزىاهلل فجزاه ،مانة ونصح األمةى األوأد
 فرقاف.، وعلى من أحبهم إىل يـو الالعظاـ وأصحابو الكراـ،

ؼبكانتهما  ، وذلكمعماؿفإف االنشغاؿ بالكتاب والسنة واػبوض فیهما من أفضل األ أما بعد، 
فكاف كلما يتعلق هبما  ،ر ذلكيف اإلسالـ، ولكوهنما مصدراف أساسیاف يف التشريع اإلسالمي، فإذا تقرّ 

اثناف من اؼبسلمْب يف عدالة الصحابة  تنازعال ييستمّد شرفهما ومنزلتهما، وعلى ىذا األساس من العلـو  
يتورعوف يف أمورىم العادية فضال عن الكذب على رسوؿ كانوا وأهنم  وصدؽ نیاهتم، رضي اهلل عنو أصبعْب 

وزيادة على ذلك فإهنم ىم الرواة ىذا لناس عن ىذه اعبريبة فهم من أبعد ا اهلل صلى اهلل علیو وسلم
اتقوا اغبديث عِب إال ما علمتم، فإنو من كذب علي )اغبديث الذي يقوؿ فیو النيب صلى اهلل علیو وسلم: 

 .1غّب علم، فلیتبوأ مقعده من النار(متعمداً، فلیتبوأ مقعده من النار، ومن كذب يف القرآف ب
 وفنعيبَ  صلى اهلل علیو وسلمسند إىل النيب ينقل و يهم عما من شدة ربريّ رضي اهلل عنهم وكانوا  
للصحابة رضي وىذا ما حدث  ،يف الكذب واحٌب ال يقع صلى اهلل علیو وسلمكثار الرواية عن النيب إن مِ 

مل  اهلل علیو وسلمصلى أما يف حیاة النيب اهلل عنهم الذين قلّلوا اغبديث عن النيب صلى اهلل علیو وسلم، و 
 ألفّ  ،ابْبمن افَباء الكذّ  صلى اهلل علیو وسلمعلى حديث رسوؿ اهلل أي الكذب وؼ ىذا اػبيكن ىناؾ 

يكشف أمره من يصدر من ىذه اعبريبة الشنیعة ف صلى اهلل علیو وسلم،الوحي مازاؿ ينزؿ على رسوؿ اهلل 
وصدؽ اهلل تعاىل حیث قاؿ:  الغاشْب، وغش الكائدين فالسنة اؼبطهرة يف مأمن من كید، ويفضح سره

 ْوَبَْذُر اْلُمَناِفُقوَف أَْف تُػنَػزََّؿ َعَلْیِهْم ُسوَرٌة تُػَنبِّئُػُهْم دبَا يف قُػُلوهِبِم
أو نزاع ث بینهم يالؼ دَ كاف إذا حَ قد  و ، 2

فَِإْف تَػَناَزْعُتْم يف  ألمر اهلل تعاىل: وذلك امتثاالً  ،لیحكم بینهم صلى اهلل علیو وسلمذىبوا إىل النيب بینهم، 
َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإىَل اللَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْلیَػْوـِ اآلِيرِ 

3. 
ما أهن وعبدالرضبن بن عبدالقاري اؼبسور بن اؼبخرمة وىذا اؼبثاؿ يّب دلیل على ما سبق، روى 

عت ىشاـ بن حكیم بن حزاـ يقرأ بسورة الفرقاف يف حیاة رضي اهلل عنو قاؿ: "ظبعمر بن اػبطاب  ظبعا
رسوؿ اهلل رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم، فاستمعُت لقراءتو، فإذا ىو يقرؤىا على حروؼ كثّبة مل يقرئنیها 

فقلت من أقرأؾ ىذه  ،فلببتو بردائو، مفتصربت حٌب سلّ  ،فكدت أساوره يف الصالة ،صلى اهلل علیو وسلم
فإف رسوؿ اهلل  ،كذبت  :فقلت ،أقرأنیها رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم :قاؿ ،ظبعتك تقرأالسورة الٍب 

 ،فانطلقت بو أقوده إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ،صلى اهلل علیو وسلم قد أقرأنیها على غّب ما قرأت
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فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم  ،فقلت إين ظبعت ىذا يقرأ بسورة الفرقاف على حروؼ مل تقرئنیها
كذلك ) :فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ،فقرأ علیو القراءة الٍب ظبعتو يقرأ ،اقرأ يا ىشاـ (،أرسلو)

كذلك ) :فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ،فقرأت القراءة الٍب أقرأين (،اقرأ يا عمر) :مث قاؿ (،أنزلت
 .4 ("أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقرءوا ما تیسر منوإف ىذا القرآف ) (،أنزلت

وغّبه من الوقائع الٍب كاف الرسوؿ صلى اهلل علیو وسلم يقضي فیها على اػبالؼ ويصحح  
فیها من قصر عن الفهم الصحیح، ولكن ؼبا انتقل الرسوؿ صلى اهلل علیو وسلم إىل الرفیق األعلى إىل جوار 

ما جاء بو النيب صلى اهلل علیو وسلم من القرآف والسنة ووبرسهما  ربو تبارؾ وتعاىل،مل يكن ىناؾ من وبفظ
بفضل اهلل إال صدور الصحابة رضي اهلل عنهم، فقد انقطع الوحي وانتشر بعض النفاؽ، وارتد من العرب، 
ومنع بعضهم الزكاة، فكاف ىبشى من ىؤالء أف يعبثوا حبديث رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم، ولكن أبا 

اهلل عنو وقف موقف اغبذر، فكما قضى على اؼبرتدين ومانعي الزكاة، كذلك سد الباب يف بكر رضي 
وجوه الكذابْب يف حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم دبا وضعو من شروط الرواية، منها التثبت يف 

صديق رضي الرواية بأف يؤكده من يشهد معو يف رواية ذلك، كما روى اغبافظ الذىيب يف ترصبة أيب بكر ال
اهلل عنو قاؿ: "كاف أبو بكر رضي اهلل عنو أوؿ من احتاط يف قبوؿ اغبديث، فروي عن شهاب عن قبیصة 
بن ذؤيب أف اعبّدة جاءت إىل أيب بكر رضي اهلل عنو تلتمس أف تورث، فقاؿ رضي اهلل عنو: "ما أجد لك 

ر لك شیئاً"، مث سأؿ الناس فقاـ يف كتاب اهلل شیئاً، وما علمت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ذك
اؼبغّبة رضي اهلل عنو فقاؿ: "كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم يعطیها السدس"، فقاؿ لو: "ىل معك 

، مث جاء عمر 5أحد؟" فشهد ؿبمد بن مسلمة رضي اهلل عنو دبثل ذلك، فأنفذه ؽبا أبو بكر رضي اهلل عنو"
على هنجو، فأرىب الكذابْب ويّوؼ احملرفْب، وسار من أتى بن اػبطاب رضي اهلل عنو من بعده سائرًا 

يلفهما فكانوا يّب يَلف ػبّب سَلف، مث أتى العلماء احملّدثوف الذين أكملوا وأحسنوا ومل يَبكوا أي ؾباؿ 
، فقسمُت للمشككْب يف السنة اؼبطهرة، ومن ىذا اؼبنطلق أحببت أف أصبع بعض اؼبواد يف ىذا اؼبضمار

: مباذج من مظاىر تثّبت اثانی رواية اغبديث واىتمامهم بو، و حرص الصحابة يف ين: أوال:البحث إىل أمر 
 الصحابة يف رواية اغبديث.

 واىتمامهم بها حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على رواية الحديث .1
الصحابة رضي اهلل عنهم أصبعْب من أشّد الناس الذين حرصوا على السنة أيذا ورواية، وشدة  

 واىتمامهم تتجلى من اآليت:حرصهم 
 أوال: رواية النبي صلى اهلل عليو وسلم عن الصحابة رضي اهلل عنهم:
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إف معظم الروايات اغبديثیة ىي الٍب يرويها الصحابة رضواف اهلل علیهم أصبعْب عن النيب صلى اهلل 
ى عن علیو وسلم وذلك ىو األصل، ولكن قد حدث العكس أي أف النيب صلى اهلل علیو وسلم رو 

الصحايب، وذلك ثقة منو صلى اهلل علیو وسلم على أمانتهم وصدقهم، واعَبافا منو صلى اهلل علیو وسلم 
على اىتمامهم البالغ يف ىذا الشأف، واغبديث اؼبشهور يف ىذا الباب ىو حديث اعبساسة، فقد روى 

یس أيت الضحاؾ بن عامر بن شراحیل الشعيب شعب نبداف أنو سأؿ فاطمة بنت ق اإلماـ مسلم بسنده 
حدثیِب حديثا ظبعتیو من رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ال : قیس وكانت من اؼبهاجرات األوؿ فقاؿ

 ،اؼبغّبة ابنَ  نكحتُ " :فقالت ،أجل حدثیِب :فقاؿ ؽبا ،لئن شئت ألفعلن :فقالت ،تسنديو إىل أحد غّبه
فلما تأيبت  ،ؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلمفأصیب يف أوؿ اعبهاد مع رسو  ،وىو من يیار شباب قريش يومئذ

ويطبِب رسوؿ اهلل  ،يطبِب عبد الرضبن بن عوؼ يف نفر من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم
 :وكنت قد حدثت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم قاؿ ،صلى اهلل علیو وسلم على مواله أسامة بن زيد

فأنكحِب من  ،أمري بیدؾ :قلت ،فلما كلمِب رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ،من أحبِب فلیحب أسامة
ينزؿ  ،عظیمة النفقة يف سبیل اهلل ،وأـ شريك امرأة غنیة من األنصار ،انتقلي إىل أـ شريك :فقاؿ ،شئت

 فإين أكره أف يسقط ،ال تفعلي إف أـ شريك امرأة كثّبة الضیفاف :فقاؿ ،سأفعل :فقلت ،علیها الضیفاف
ولكن انتقلي إىل ابن  ،فّبى القـو منك بعض ما تكرىْب ،عنك طبارؾ أو ينكشف الثوب عن ساقیك

 ،وىو من البطن الذي ىي منو ،وىو رجل من بِب فهر فهر قريش ،عمك عبد اهلل بن عمرو ابن أـ مكتـو
 ،سلم يناديظبعت نداء اؼبنادي منادي رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو و  ،فلما انقضت عديت ،فانتقلت إلیو

فكنت يف صف  ،فصلیت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ،فخرجت إىل اؼبسجد ،الصالة جامعة
وىو  ،فلما قضى رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم صالتو جلس على اؼبنرب ،النساء الٍب تلي ظهور القـو

إين  :قاؿ ، ورسولو أعلماهلل :قالوا ؟مل صبعتكم أتدروف :مث قاؿ ،لیلـز كل إنساف مصاله) :فقاؿ ،يضحك
فجاء فبايع وأسلم  ،ولكن صبعتكم ألف سبیما الداري كاف رجال نصرانیا ،واهلل ما صبعتكم لرغبة وال لرىبة

حدثِب أنو ركب يف سفینة حبرية مع ثالثْب  ،وحدثِب حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسیح الدجاؿ
 ،ر مث أرفئوا إىل جزيرة يف البحر حٌب مغرب الشمسفلعب هبم اؼبوج شهرا يف البح ،رجال من ػبم وجذاـ

فلقیتهم دابة أىلب كثّب الشعر ال يدروف ما قبلو من دبره من   ،فجلسوا يف أقرب السفینة فديلوا اعبزيرة
أيها القـو انطلقوا  :قالت ؟وما اعبساسة :قالوا ،أنا اعبساسة :فقالت ؟ويلك ما أنت :فقالوا ،كثرة الشعر

 ،فرقنا منها أف تكوف شیطانة ،ؼبا ظبت لنا رجال :قاؿ ،فإنو إىل يربكم باألشواؽ ،إىل ىذا الرجل يف الدير
فإذا فیو أعظم إنساف رأيناه قط يلقا وأشده وثاقا ؾبموعة يداه إىل  ،فانطلقنا سراعا حٌب ديلنا الدير :قاؿ
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ما  ،فأيربوين ،قد قدرمت على يربي :قاؿ ؟ما أنت ،ويلك :قلنا ،ما بْب ركبتیو إىل كعبیو باغبديد ،عنقو
 ،فلعب بنا اؼبوج شهرا ،فصادفنا البحر حْب اغتلم ،ركبنا يف سفینة حبرية ،كبن أناس من العرب :قالوا ؟أنتم

ما فلقیتنا دابة أىلب كثّب الشعر ال يدرى  ،فديلنا اعبزيرة ،فجلسنا يف أقرهبا ،مث أرفأنا إىل جزيرتك ىذه
 :قالت ؟وما اعبساسة :قلنا ،أنا اعبساسة :فقالت ؟ما أنت ،ويلك :فقلنا ،قبلو من دبره من كثرة الشعر

ومل نأمن أف  ،وفزعنا منها ،فأقبلنا إلیك سراعا ،فإنو إىل يربكم باألشواؽ ،اعمدوا إىل ىذا الرجل يف الدير
أسألكم عن لبلها ىل  :قاؿ ؟عن أي شأهنا تستخرب :قلنا ،أيربوين عن لبل بیساف :فقاؿ ،تكوف شیطانة

عن أي شأهنا  :قلنا ،قاؿ أيربوين عن حبّبة الطربية ،أما إنو يوشك أف ال تثمر :قاؿ ،لو نعم :قلنا ؟يثمر
 .6(...اه"أما إف ماءىا يوشك أف يذىب :قاؿ ،ىي كثّبة اؼباء :قالوا ؟ىل فیها ماء :قاؿ ،تستخرب

يث اعبساسة، يروي النيب صلى اهلل علیو وسلم عن الصحايب سبیم فهذا اغبديث الذي يسمى حد
 الداري رضي اهلل عنو، وما ذلك إال اعَبافا على صدقهم وأمانتهم فیما يروونو.

 ثانيا: رواية الصحابي عن التابعي:
ومن شدة اىتماـ الصحابة رضواف اهلل علیهم أصبعْب باغبديث أهنم رووا عمن دوهنم أي التابعْب 

اهلل، وىذا إف دؿ على شيء، فقد دؿ على حرصهم البالغ واىتمامهم الشديد يف الرواية  رضبهم
والتحديث، يقوؿ اإلماـ السیوطي رضبو اهلل: "النوع الثامن والسبعوف، ما رواه الصحابة عن التابعْب عن 

إف رواية  الصحابة، ىذا النوع زدتُو أنا، وقد أّلف فیو اػبطیب، وقد أنكر بعضهم وجود ذلك، وقاؿ:
 .7الصحابة عن التابعْب إمبا ىي يف اإلسرائیلیات واؼبوقوفات، ولیس كذلك"، مث سرد األمثلة على ذلك

 ثالثا: تقسيم الصحابة إلى المكثرين و المقّلين في الرواية:
قبل اػبوض يف تقسیم الصحابة رضي اهلل عنو إىل اؼبكثرين واؼبقلْب وُبّبذ أف يُبحث عن أسباب  

 حابة لألحاديث النبوية.إقالؿ الص
كما سبق ذكره أف اػبلیفة أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو جعل شروطا يف رواية اغبديث 
الشريف، واقتفى أثره عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو مث سائر الصحابة رضي اهلل عنهم وذلك شدة ربريهم 

اغبديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو يف نقلو يشیة أف يتخذ اؼبنافقوف والذين يف قلوهبم مرض من انتشار 
وسلم ذريعة لیزيدوا فیو كذبًا وزوراً، ولئال تزّؿ باؼبكثرين من رواية اغبديث أقداُمهم بعد ثبوهتا، فیسقط يف 
حفوة اػبطأ  والنسیاف، فیكذبوا على رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم من حیث ال يشعروف، كما كرىوا أف 

رفوا عن حفظ القرآف الكرمي، فإنو مل يتیسر حفظو لكثّب منهم وقت نزولو، فما يشتغل برواية اغبديث وينص
أحوج اؼبسلمْب إىل ذلك وقد مّت نزولو إىل حفظو وتناقلو، والتثبت منو والوقوؼ على دراستو، لذلك قبد أف 
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أبو بكر الصحابة رضي اهلل عنهم مل يرووا من اغبديث إال بقدر ما يعرض ؽبم من القضاء والفتوى، فهذا 
الصديق رضي اهلل عنو على كثرة ظباعو من رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم يقلل من رواية اغبديث ويتشدد 
يف شروط الراوي، وكذلك عمراف بن حصْب رضي اهلل عنو، وىذا أبو عبیدة رضي اهلل عنو وىلم جرا، 

أحد العشرة اؼببشرين باعبنة مل فكلهم كانوا يقلوف من رواية اغبديث حٌب أف سعد بن زيد رضي اهلل عنو 
يرو لو إال حديثاف أو ثالثة، وىذا أيب بن عمارة رضي اهلل عنو مل يرو لو إال حديث واحد يف اؼبسح على 
اػبفْب، وىذا أبو ىريرة رضي اهلل عنو كاف وعاء من أوعیة اغبديث ولكن يبسك عن التحديث يف زمن 

 اؼبكثرين من الصحابة لرواية اغبديث، لكنو اتباعًا لسنة عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو مع أنو معدود يف
الشیخْب يف التقلیل من الرواية يكف عنها، مث ؼبا طالت بو األياـ وكثرت اغبوادث واحتیج إىل ما عنده من 
العلم حدث بو، وأظهره للناس كما روى البخاري ومسلم عنو رضي اهلل عنو أنو قاؿ: "إف الناس يقولوف 

ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَف َما يرة، ولو ال آيتاف يف كتاب اهلل ما حدثُت حديثاً، مث يتلو قولو تعاىل: أكثر أبو ىر 
ِعُنوفَ  أَنْػزَْلَنا ِمَن اْلبَػیػَِّناِت َواؽْبَُدى ِمْن بَػْعِد َما بَػیػَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يَػْلَعنُػُهُم اللَّوُ  8َويَػْلَعنُػُهُم الالَّ

 حٌب ،
9َوأَنَا التػَّوَّاُب الرَِّحیمُ يبلغ قولو تعاىل 

 إف إيواننا اؼبهاجرين كاف يشغلهم الصفق يف األسواؽ، وإف إيواننا ،
من األنصار كاف يشغلهم العمل يف أمواؽبم، وإف أبا ىريرة كاف يلـز رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم يشبع 

، وإمبا اشتد إنكارىم على أيب ىريرة رضي اهلل عنو 10فظوف"بطنو ووبضر ما ال وبضروف، ووبفظ ما ال وب
ألنو صحب النيب صلى اهلل علیو وسلم ثالثة سنْب، وأتى من الرواية عنو دبا مل يأت بو أحد من الصحابة 
رضواف اهلل علیهم أصبعْب، وبعد أف أيربىم بأنو كاف ألزمهم لرسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم وأنو مل تشغلو 

ستو ذبارة والبیع وال زرع وال ضرع، فحفظ مامل وبفظوا سكتوا عنو، ومع ذلك فقد كاف أبو ىريرة عن ؾبال
رضي اهلل عنو يبسك عن التحديث يف زمن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو الذي كاف شديدًا على رواية 

عمر رضي اهلل  اغبديث حذراً من يطر اإلكثار، فقد قیل أليب ىريرة رضي اهلل عنو: "أكنت ربدث يف زمن
 .11عنو ىكذا؟ قاؿ: لو كنُت أحدث يف زمن عمر رضي اهلل عنو مثلما أحدثكم لضربِب دبخفقتو"

وقد كاف واضحًا من أمر عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو أنو يأمر الناس بتقلیل الرواية، وكاف 
أنو قاؿ: "بعثنا عمر مهیبا عند صبیع الصحابة رضواف اهلل علیهم أصبعْب، روى الشعيب عن قرظة بن كعب 

أتدروف مل مشیت " :فقاؿ (،صرار)وشیعنا فمشى معنا إىل موضع يقاؿ لو بن اػبطاب إىل الكوفة، 
لكِب مشیت " :قاؿ "،وغبق األنصار ،قلنا غبق صحبة رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم" :قاؿ ؟"معكم

إنكم تقدموف على قـو للقرآف  ،وأردت أف ربفظوه ؼبمشاي معكم ،معكم غبديث أردت أف أحدثكم بو
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فأقلوا الرواية عن  ،وقالوا أصحاب ؿبمد ،فإذا رأوكم مدوا إلیكم أعناقهم ،يف صدورىم ىزيز كهزيز اؼبرجل
 .12"وأنا شريككم ،رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم

وروى البخاري عن عبداهلل بن الزبّب رضي اهلل عنهما أنو قاؿ ألبیو: إين ال أظبعك ربدث عن 
رسوؿ اهلل رضي اهلل عنو كما وبدث فالف وفالف، فقاؿ لو: أما إين مل أفارقو، ولكن ظبعتو يقوؿ: )من  

 .13 كذب علي فلیتبوأ مقعده من النار(
ثنا، فیقوؿ: "كربنا ونسینا، واغبديث عن  وذكر ابن ماجو أف زيد بن أرقم كاف يقاؿ لو: حدِّ

 .14رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم شديد"
 القول في موقف الصحابة رضوان اهلل عليهم أجمعين من الرواية أنهم على قسمين:فخالصة 

قسم اؼبقلْب ؽبا كأيب بكر وعمر )وأيب ىريرة يف زمن عمر( وزيد بن أرقم وعمراف بن حصْب 
 والزبّب رضي اهلل عنهم أصبعْب.

لى اؼبسلمْب، وقسم اؼبكثرين ؽبا: كأيب ىريرة الذي كاف وعاء من أوعیة اغبديث الٍب فاضت ع
فمألت أيبار رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم وأحاديثو صدورىم وؾبالسهم، وعبد اهلل بن عمرو كاف 
وبدث الناس من صحیفتو )الصادقة(، وعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم كاف يطلب اغبديث عند كبار 

من العناء واؼبشقة ما لقي  الصحابة، ويتحّمل يف سبیل ذلك عناء ومشقة، وىكذا لقي يف سبیل اغبديث
إىل أف استوعب حديث من لقیهم من الصحابة، فلـز بیتو غّب متزمت وال مقل ويظهر أنو أقل من 

 التحديث بعد ذلك حْب ظهر الوضع يف اغبديث.
وروى مسلم يف مقدمة صحیحو أف بشّب بن كعب جاء إىل ابن عباس فجعل وبدثو، فقاؿ لو 

: عد غبديث كذا وكذا، فعاد لو، فقاؿ : ال أدري أعرفت حديثي كلو وأنكرت ابن عباس رضي اهلل عنهما
ىذا أـ أنكرت حديثي كلو وعرفت ىذا؟ فقاؿ ابن عباس: "إنا كنا كبدث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو 

 .15وسلم إذ مل يكن يكذب علیو، فلما ركب الناس الصعب والذلوؿ تركنا اغبديث عنو"
 رة:رابعا: االىتمام بالمذاك

وكاف من شدة اىتماـ الصحابة رضي اهلل عنهم أهنم كانوا يهتموف دبذاكرة اغبديث واستظهاره،  
ويقصد باؼبذاكرة: "مطارحات علمیة ومساجالت حديثیة، يعرض فیها اعبلساء من حفاظ اغبديث وطلبتو 

فید الواحد لذكر فوائد األحاديث وغرائب األسانید ويفي التعلیالت، يسأؿ بعضهم بعضا عن ذلك، وي
 .16منهم اآلير ما غاب عنو"
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عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنو قاؿ: "تذاكروا ىذا اغبديث، وتزاوروا، فإنكم إف ال  
 .17تفعلوا يدرس"

، وقاؿ 18وقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: "تدارس العلم ساعة من اللیل يّب من إحیائها" 
تذكروه ذىب، وال يقولن رجل غبديث قد حدثو: قد حدثتو أيضا: "ردوا اغبديث واستذكروه، فإنو إف مل 

 .19مرة، فإنو من كاف ظبعو يزداد بو علما، ويسمع من مل يسمع"
وللمذاكرة أثر طیب للحفظ واإلتقاف وتثبیت اؼبعلومات، أشار إىل ذلك اإلماـ النووي قائال:  

ثرة اؼبذاكرة، ومذاكرة حاذؽ يف الفن "فإف باؼبذاكرة يثبت احملفوظ ويتحرر، ويتأكد ويتقرر ويزداد، حبسب ك
 20ساعة أنفع من اؼبطالعة واغبفظ ساعات بل أياما".

 مظاىر تثبت الصحابة في رواية الحديث .2
وكما أقّر الصحابة باإلقالؿ من رواية اغبديث وأمسكوا عن اإلكثار منو، فقد ساروا على منهاج 
التثبت يف الراوي واؼبروي مهتدين يف ذلك بكتاب اهلل ومسَبشدين دبا تواتر أو اشتهر من سنة رسوؿ اهلل 

لوهبم إال اغبديث بأف كاف صلى اهلل علیو وسلم، فأيذوا اغبديث حبیطة بالغة وحذر شديد، فإذا اطمأف ق
متواترا أو مشهورا أو آحادا مل يكن يف رواية من يشك يف حفظو وضبطو قبلوه وعملوا بو ومل يطلبوا علیو 
شهیدًا وال دلیاًل، وما وقع فیو شكٌّ وارتیاب طلبوا علیو ظهّبا، ومامل تقم البینة على صدقو فبا وقع فیو 

 لى قائلو:شك أو كاف ـبالفاً لكتاب اهلل ردوه ع
 أواًل: تثبت الخلفاء الرشدين رضي اهلل عنهم في الرواية:

 )أ( تثّبت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو في قبول الحديث:
روى اغبافظ الذىيب يف تذكرة اغبفاظ يف ترصبة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو قاؿ: "كاف أبو 

عن شهاب عن قبیصة بن ذؤيب أف اعبدة ، فروي 21بكر رضي اهلل عنو أوؿ من احتاط يف قبوؿ اغبديث"
جاءت إىل أيب بكر تتلمس أف تورث، فقاؿ: ما أجد لِك يف كتاب اهلل شیئًا وما علمت أف رسوؿ اهلل 
رضي اهلل عنو ذكر لِك شیئاً" مث سأؿ الناَس، فقاـ اؼبغّبة، فقاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم 

فشهد ؿبمد بن مسلمة دبثل ذلك، فأنفذه، ؽبا أبو بكر  يعطیها السدس، فقاؿ لو: "ىل معك أحد؟"
 .22رضي اهلل عنو"

فأيرب أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو كیف يكوف االىتماـ بالرواية والتثّبت فیها، وعّلم الناَس 
 البد أف يراعوا فیما ىبربونو عن النيب صلى اهلل علیو وسلم من اغبیطة والرعاية. 
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 رضي اهلل عنو في قبول الحديث:)ب(  تثبت عمر بن الخطاب 
وعن شقیق قاؿ: كنت جالسا مع عبداهلل وأيب موسى، فقاؿ أبو موسى: يا أبا عبدالرضبن، أرأيت 
لو أف رجال أجنب فلم هبد اؼباء شهراً، كیف يصنع بالصالة، فقاؿ: ال يتیمم وإف مل هبد اؼباء شهراً، فقاؿ 

"فلم ذبدوا ماء فتیمموا طیبا"، فقاؿ عبداهلل: لو ريص ؽبم أبو موسى: فكیف هبذه اآلية يف سورة اؼبائدة: 
يف ىذه اآلية، ألوشك إذا برد علیهم اؼباء أف يتیمموا بالصعید، فقاؿ أبو موسى لعبداهلل، أمل تسمع قوؿ 
عمار: بعثِب رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم يف حاجة فأجنبت، فلم أجد اؼباء، فتمرغت يف الصعید كما 

، مث أتیت النيب صلى اهلل علیو وسلم فذكرت ذلك لو، فقاؿ: إمبا كاف يكفیك أف تقوؿ بیديك سبرغ الدابة
ىكذا، مث ضرب بیديو األرض ضربة واحدة، مث مسح الشماؿ على الیمْب، وظاىر كفیو ووجهو، فقاؿ 

 .23عبداهلل: أو مل تر عمر مل يقنع بقوؿ عمار"
اؼبؤمنْب عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو، وىو الذي وقاؿ اغبافظ الذىيب رضبو اهلل يف ترصبة أمّب 

سّن للمحّدثْب التثبت يف النقل، وردبا كاف يتوقف يف يرب الواحد إذا ارتاب، روى سعید اعبريري عن أيب 
نضرة عن أيب سعید اػبدري قاؿ: "سّلم عبداهلل بن قیس أبو موسى األشعري على عمر بن اػبطاب ثالث 

إين ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو  :فقاؿ ،مل رجعت فقاؿ ،فأقبل عمر يف أثره ،يؤذف لو فرجعمرات، فلم 
 نة أو ألفعلنّ لتأتیِب على ما تقوؿ ببیّ  :فقاؿ عمر (،فلّبجع ،فلم هبب ،م أحدكم ثالثاً إذا سلّ ) :وسلم يقوؿ

 :فقاؿ ؟فقلنا ما شأنك ،وأنا يف حلقة جالس ،وفجاءنا أبو موسى منتقعا لونُ  ،بك كذا غّب أنو قد أوعده
نا قد قالوا كلّ  ؟فهل ظبع أحد منكم من رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ،فأيربنا يربه ،مت على عمرسلّ 

 .24"فأيربه ذلك رضي اهلل عنو، منهم حٌب أتى عمر فأرسلوا معو رجالً  ،ظبعو
مر آير يفصح فاػبلیفة رضي اهلل عنو طلب البینة لیس ألف أبا موسى غّب مؤسبن عنده، بل أل

عنو عمر نفسو، فقد جاء يف رواية اإلماـ مالك ؽبذه القصة قوؿ عمر رضي اهلل عنو: "أما إين مل أهتمك، 
 .25ولكِب يشیت أف يتقوؿ الناس على رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم"

وقد عّلق علیو ابن حباف قائال: "قد أيرب عمر بن اػبطاب أنو مل يتهم أبا موسى يف روايتو، 
لب البینة منو على ما أراد تكذيبا لو، وإمبا كاف يشدد فیو ألف يعلم الناس أف اغبديث عن رسوؿ اهلل وط

 .26صلى اهلل علیو وسلم شديد فال هبيء من بعدىم من هبَبيء فیكذب علیو صلى اهلل علیو وسلم،"
إمالص  وروى مسلم عن اؼبسور بن ـبرمة قاؿ: استشار عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو الناس يف

اؼبرأة، فقاؿ اؼبغّبة بن شعبة: شهدُت النيب صلى اهلل علیو وسلم قضى فیو بغرة )عبد أو أمة(، قاؿ: فقاؿ 
 .27عمر: ائتِب دبن يشهد معك، قاؿ : فشهد لو ؿبمد بن مسلمة
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عن سعید بن اؼبسیب أف عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو كاف يقوؿ : "الدية للعاقلة وال ترث 
زوجها شیئاً"، حٌب أيرب الضحاؾ بن سفیاف أف رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم كتب إلیو: اؼبرأة من دية 

 .28)أف ترث امرأة أشیم الضبايب من ديتو(، فرجع عمر رضي اهلل عنو
 )ج( تثبت عثمان بن عفان رضي اهلل عنو:

الرواية الفحص ومل يكن لذي النورين أقّل حظا من الصاحَبْب رضي اهلل عنهم أصبعْب يف تثبت 
فیها، فعن بسر بن سعید قاؿ: "أتى عثماف اؼبقاعد، فدعا بوضوء، فتمضمض واستنشق مث غسل وجهو 
ثالثا، ويديو ثالثا ثالثا، مث برأسو، ورجلیو ثالثا ثالثا، مث قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ىكذا 

 .29اهلل صلى اهلل علیو وسلم عنده"يتوضأ يا ىؤآلء أكذلك؟ قالوا : نعم لنفر من أصحاب رسوؿ 
وىذا العمل دبحضر الصحابة مث السؤاؿ منهم للتأكید علیو نستفید منو أنو أراد تأكید اإلضافة 

 إىل النيب صلى اهلل علیو وسلم.
 تثبت علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو: –د

ى اهلل علیو وعن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ : "كنُت إذا ظبعت من رسوؿ اهلل صل
وسلم حديثا نفعِب اهلل دبا شاء منو، وإذا حدثِب غّبه استحلفتو، فإذا حلف يل صدقتو، وإف أبا بكر 
حدثِب وصدؽ أبو بكر أنو ظبع النيب صلى اهلل علیو وسلم قاؿ: )ما من رجل يذنب ذنبا فیتوضأ فیحسن 

 .30الوضوء ويصلي ركعتْب فیستغفر اهلل إال غفر لو("
ضي اهلل عنو من استحالؼ الراوي، فإف ىذا مل يكن موقفو دائمًا يف قبوؿ صبیع وما روي عنو ر 

األيبار بل قبل بعض األيبار من غّب أف يستحلف الراوي أو أف يشدد علیو مثل ما ذكر يف يرب أيب بكر 
لنا أف  الصديق رضي اهلل عنو الذي فیو أف العبد اؼبذنب إذا صلى ركعتْب واستغفر ربو غفر لو، ومن مث تبْب

اػبلفاء األربعة مل يكن ؽبم شروط ياصة لقبوؿ األحاديث أكثر من حصوؿ الثقة بالراوي بأف يكوف عداًل 
مسلمًا ضابطًا ؼبا يرويو، وما روي عنهم ال يعدو التثّبت والتوثّق عند عروض الشك، فقد قبلوا أيبار 

م، فقصارى القوؿ يف ىذا أهنم يريدوف اآلحاد كما قبلها غّبىم من عامة الصحابة وعلمائهم رضي اهلل عنه
 التأكید والتثبت.

ىذا كاف منهج الصحابة يف التثبت لقبوؿ اغبديث، وكانوا يفعلوف ذلك إما للتثبت عند عروض 
الشك أو لئال يتسامح الناس يف رواية اغبديث، وال يؤيذ من ىذه األيبار أبداً أف الصحابة اشَبطوا لقبوؿ 

فأكثر، أو أف يشهد الناس على الراوي أو أف يستحلف، وأنو إذا مل وبصل شيء اغبديث أف يرويو راوياف 
من ىذا رد يربه، بل اؼبقصود ما ذكر وىو التثبت إلغالؽ أبواب الكذب يف اغبديث، واآلثار اؼبستفیضة 
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ِبل الٍب تشهد بأف عمر رضي اهلل عنو أيذ بأحاديث مل يروىا لو إال راو واحد، وأف علیًا رضي اهلل عنو قَ 
 حديث بعض الصحابة دوف أف يستحلف وأف أبا بكر رضي اهلل عنو روي عنو مثل ذلك.

 ثانيا: االستشهاد على الرواية ألجل التثبت:
 ومن مظاىر التثبت على الرواية عند الصحابة رضي اهلل عنهم ىو االستشهاد على الرواية:

 فمن أمثلة على ذلك:
اؼبطلب بن عبداهلل يقوؿ: قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: عن أيب عبدالرضبن األوزاعي أنو ظبع 

"أتوضأ من طعاـ أجده يف اهلل حالال، ألف النار مستة، فجمع أبو ىريرة رضي اهلل عنو حصى، فقاؿ: 
 .31أشهد عدد ىذه اغبصى، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم قاؿ: "توضؤوا فبا مست النار"

رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم قاؿ: )من حلف على يبْب ومن ذلك عن عبداهلل بن مسعود عن 
صرب يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم ىو فیها فاجر لقي اهلل وىو علیو غضباف(، قاؿ: فديل األشعث بن قیس 
فقاؿ: ما وبدثكم أبو عبدالرضبن؟ قالوا: كذا وكذا، قاؿ: صدؽ أبو عبدالرضبن يّف نزلت، كاف بْب وبْب 

متو إؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم، فقاؿ: )ىل لك بینة(؟ فقلت: ال، قاؿ: رجل أرض بالیمن، فخاص
)فیمینو(، قلت: إذف وبلف، فقاؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم عند ذلك: )من حلف على يبْب صرب يقتطع 

ْهِد اللَِّو ِإفَّ الَِّذيَن َيْشتَػُروَف ِبعَ هبا ماؿ امرئ مسلم ىو فیها فاجر، لقي اهلل وىو علیو غضباف(، فنزلت: 
يَػْوـَ اْلِقَیاَمِة َوال يُػزَكِّیِهْم َوأيَْبَاهِنِْم شَبًَنا قَِلیال أُولَِئَك ال َيالَؽ ؽَبُْم يِف اآلِيرَِة َوال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّو َوال يَػْنظُُر إِلَْیِهْم 

َوؽَبُْم َعَذاٌب أَلِیمٌ 
32. 

 التأكيد:ثالثا: السؤال عن صاحب الشأن في الرواية لزيادة 
ومن طرؽ التثتب عند الصحابة رضواف اهلل علیهم أصبعْب أهنم يرجعوف إىل صاحب الشأف يف 
الرواية، أيرج الَبمذي من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: "كنا نتمُب أف يأيت األعرايب العاقل، 

يب فجثا بْب يدي النيب صلى فیسأؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم وكبن عنده، فبینا كبن كذلك إذا أتاه أعرا
اهلل علیو وسلم، فقاؿ: يا ؿبمد إف رسولك أتانا، فزعم لنا أنك تزعم لنا أف اهلل أرسلك، فقاؿ النيب صلى 
اهلل علیو وسلم: )نعم(، قاؿ: فبالذي رفع السماء، وبسط األرض، ونصب اعبباؿ اهلل أرسلك؟ فقاؿ النيب 

ولك زعم لنا أنك تزعم أف علینا طبس صلوات يف الیـو واللیلة، صلى اهلل علیو وسلم: )نعم(، قاؿ: فإف رس
فقاؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم: )نعم(، قاؿ: فبالذي أرسلك، اهلل أمرؾ هبذا؟ قاؿ: نعم، فإف رسولك زعم 
لنا أنك تزعم أف علینا صـو شهر يف السنة، فقاؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم: )صدؽ(، قاؿ: فبالذي 

أمرؾ هبذا؟ قاؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم: )نعم(، قاؿ: فإف رسولك زعم لنا أنك تزعم أف  أرسلك، اهلل
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علینا يف أموالنا الزكاة، فقاؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم: )صدؽ(، قاؿ: فبالذي أرسلك اهلل أمرؾ هبذا؟ قاؿ 
نا اغبج إىل البیت من النيب صلى اهلل علیو وسلم: )نعم(، قاؿ: فإف رسولك زعم لنا أنك تزعم أف علی

استطاع إلیو سبیال، فقاؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم: )نعم(، قاؿ: فبالذي أرسلك، اهلل أمرؾ هبذا؟ فقاؿ 
النيب صلى اهلل علیو وسلم: )نعم(، قاؿ: والذي بعثك باغبق ال أدع منهن شیئا وال أجاوزىن، مث وثب، 

 .33يب ديل اعبنة("فقاؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم: )إف صدؽ اإلعرا
وعن عبداهلل بن بريدة أف رجال من أصحاب النيب صلى اهلل علیو وسلم رحل إىل فضالة بن 
عبید، وىو دبصر، فقدـ علیو، فقاؿ: أما إين مل آتك زائرا، ولكِب ظبعت أنا وأنت حديثا عن رسوؿ اهلل 

ذا وكذا، قاؿ: وما يل أراؾ صلى اهلل علیو وسلم رجوت أف يكوف عندؾ منو علم، قاؿ: وما ىو؟ قاؿ: ك
شعثاً وأنت أمّب األرض؟ قاؿ: إف رسو اهلل صلى اهلل علیو وسلم كاف ينهانا عن كثّب من اإلرفاه، قاؿ: فما 

 .34يل ال أرى علیك حذاء، قاؿ: كاف النيب صلى اهلل علیو وسلم يأمرنا أف كبتفي أحیانا"
قبة بن عامر اعبهِب رضي اهلل وقد سافر أبو أيوب األنصاري إىل مصر لسماع حديث من ع

 .35عنهما وىو حديث: )من سَب مؤمنا يف الدنیا سَبه اهلل يف الدنیا واآليرة(
ومثاؿ آير على ذلك أف جابر بن عبداهلل قد سافر إىل بالد الشاـ لیسمع حديثا من عبداهلل بن 

وؿ اهلل صلى اهلل علیو أنیس األنصاري، وأنو قاؿ لو حْب وصل إلیو: حديث بلغِب عنك أنك ظبعتو من رس
وسلم يف اؼبظامل مل أظبعو فخشیت أف أموت أو سبوت قبل أف أظبعو، فقاؿ: ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 .36علیو وسلم يقوؿ: )وبشر الناس غرال هبما.....اخل("
 رابعا: التأكد من حفظ الراوي:

م يتأكدوف من حفظ ومن مظاىر التثبت عند الصحابة رضي اهلل عنهم أصبعْب يف الرواية أهن
الراوي، يدؿ على ذلك ما يرويو البخاري رضبو اهلل تعاىل بإسناده عن عروة قاؿ: "حج علینا عبداهلل بن 
عمرو، فسمعتو يقوؿ: ظبعُت النيب صلى اهلل علیو وسلم يقوؿ: )إف اهلل ال ينزع العلم بعد أف أعطاكموه 

فیبقى ناس جهاؿ يستفتوف، فیفتوف برأيهم، فیضلوف انتزاعا، ولكن ينتزعو منهم مع قبض العلماء بعلمهم، 
ويضلوف(، فحدثت بو عائشة زوج النيب صلى اهلل علیو وسلم مث إف عبداهلل بن عمرو حج بعد، فقالت: يا 
ابن أيٍب، انطلق إىل عبداهلل، فاستثبت يل منو الذي حدثِب عنو، فجئتو، فسألتو، فحدثِب بو كنحو ما 

 .37هلل عنها، فأيربهتا، فعجبت، فقالت: واهلل، لقد حفظ عبداهلل بن عمرو"حدثِب، فأتیت عائشة رضي ا
وسار من جاء بعده هبذا اؼبنهج السلیم، فقد كانوا يتثبتوف من حفظ الراوي وقوتو، فعن نافع عن 
ابن عمر رضي اهلل عنهما "أف رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم شغل عنها أي صالة العشاء لیلة، فأيرجها 



، مشار ء۹۱۹۱جنوری تا دظبرب  ،(۹۱) ہِاحیاء العلـو  تثبت الصحابة رضي اهلل عنهم يف رواية اغبديث النبوي ومظاىره 
 

127 

 

دنا يف اؼبسجد مث استیقظنا مث رقدنا، مث يرج علینا النيب صلى اهلل علیو وسلم، مث قاؿ: )لیس أحد حٌب رق
من أىل األرض ينتظر الصالة غّبكم، وكاف ابن عمر ال يبايل أقدمها أـ أيرىا إذ كاف ال ىبشى أف يغلبو 

ن عباس يقوؿ أعتم رسوؿ اهلل النـو عن وقتها، وكاف يرقد قبلها(، قاؿ ابن جريج: قلت لعطاء وقد ظبعت اب
صلى اهلل علیو وسلم لیلة بالعشاء حٌب رقد الناس، واستیقظوا، ورقدوا واستیقظوا، فقاـ عمر بن اػبطاب، 
فقاؿ: الصالة، فقاؿ عطاء: قاؿ ابن عباس: فخرج نيب اهلل صلى اهلل علیو وسلم كأين أنظر إلیو اآلف يقطر 

لوال أف أشق على أمٍب ألمرهتم أف يصلوا ىكذا(، فاستثتبُت عطاء  رأسو ماء واضعا يده على رأسو، فقاؿ: )
كیف وضع النيب صلى اهلل علیو وسلم على رأسو يده، كما أنبأه ابن عباس رضي اهلل عنهما، فبدد يل 
عطاء بْب أصابعو شیئا من تبديد مث وضع أطراؼ أصابعو على قرف الرأس مث ضمها يبرىا كذلك على الرأس 

و من طرؼ األذف فبا يلي الوجو على الصدغ وناحیة اللحیة ال يقصر وال يبطش إىل  حٌب مست إهبام
 .38كذلك، وقاؿ: لوال أف أشق على أمٍب ألمرهتم أف يصلوا ىكذا"

 خامسا: استفسار الراوي والسؤال عنو عن روايتو أو سؤال الغير عن ىذه الرواية:
يستفسروف الراوي عن ظباعو من النيب  وكانت من عادة الصحابة رضواف اهلل علیهم أصبعْب أهنم

صلى اهلل علیو وسلم فمن ذلك ما رواه مسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ لكعب بن األحبار: إف 
النيب صلى اهلل علیو وسلم قاؿ: )لكل نيب دعوة يدعوىا، وأنا أريد إف شاء اهلل أف أيتبئ دعويت شفاعة 

 ىريرة: أنت ظبعت ىذا من رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم؟ قاؿ أبو ألمٍب يـو القیامة(، فقاؿ كعب أليب
 .39ىريرة رضي اهلل عنو: نعم

وعن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبیو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم: )ال يلج النار من 
لنيب صلى صلى قل طلوع الشمس وقبل غروهبا(، وعنده رجل من أىل البصرة، فقاؿ: أنت ظبعت ىذا من ا

اهلل علیو وسلم؟ قاؿ: نعم، أشهد بو علیو، وأنا أشهد لقد ظبعت النيب صلى اهلل علیو وسلم يقوؿ باؼبكاف 
 .40الذي ظبعتو منو"

ومن ذلك ما جاء عن ابن عمار، قاؿ: سألت جابر بن عبداهلل عن الضبع؟ فأمرين بأكلها، 
 41اهلل علیو وسلم؟ قاؿ: نعم.قلت: أصید ىي؟ قاؿ: نعم، قلت: أظبعتو من رسوؿ اهلل صلى 

ومن أمثلة ما استفسر الصحابة عن الراوي ما أيرجو مسلم من حديث عبداهلل بن مسعود أف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم قاؿ: )ما من نيب إال كاف لو من أمتو حواريوف وأصحاب يأيذوف بسنتو، 

فعلوف، ويفعلوف ما ال يؤمروف، فمن ويقتدوف بأمره، مث أهنا زبلف من بعدىم يلوؼ يقولوف ما ال ي
جاىدىم بیده، فهو مؤمن، ومن جاىدىم بلسانو فهو مؤمن، ومن جاىدىم بقلبو فهو مؤمن، ولیس وراء 



، مشار ء۹۱۹۱جنوری تا دظبرب  ،(۹۱) ہِاحیاء العلـو  تثبت الصحابة رضي اهلل عنهم يف رواية اغبديث النبوي ومظاىره 
 

128 

 

ذلك من اإليباف حبة يردؿ(، قاؿ أبو رافع: فحدثت عبداهلل بن عمر، فأنكره علي، فقدـ ابن مسعود، 
ده، فانطلقت معو، فلما جلسنا سألت ابن مسعو عن ىذا فنزؿ بقناة، فاستتبعِب إلیو عبداهلل بن عمر يعو 

 .42اغبديث؟ فحدثِب كما حدثتو ابن عمر
 سادسا: استحالف الراوي على الرواية: 

ومن مظاىر التثبت عند الصحابة رضي اهلل عنهم أهنم يستحلفوف على الرواية، ويدؿ على ذلك 
ظبعت علیا يقوؿ: إين كنت رجال إذا ظبعت  ما أيرجو الَبمذي من حديث أظباء بن اغبكم الفزاري، قاؿ:

من رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم حديثا نفعِب اهلل منو دبا شاء أف ينفعِب، وإذا حدثِب رجل من أصحابو 
استحلفتو، فإذا حلف يل صدقتو، وإنو حدثِب أبو بكر وصدؽ أبو بكر، قاؿ: ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

، فیتطهر مث يصلي مث يستغفر اهلل إال غفر لو، مث قرأ ىذه  علیو وسلم يقوؿ ما من رجل يذنب ذنبا، مث يقـو
 الذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّو َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم ذََكُروا اللََّو فَاْستَػْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم َوَمْن يَػْغِفرُ اآلية: 

فَػَعُلوا َوُىْم يَػْعَلُموفَ  وملَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما
43. 

وقد حلف ابن مسعود رضي اهلل عنو ؼبن وبدثهم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم، فقاؿ: 
"واهلل الذي ال إلو غّبه ما أنزلت سورة يف كتاب اهلل إال أنا أعلم فیم أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مِب 

 .44بكتاب اهلل تبلغو اإلبل لركبت إلیو"
ن حبیش قاؿ: ظبعت أيب بن كعب يقوؿ وقیل لو: إف عبداهلل بن مسعود يقوؿ من قاـ وعن زر ب

السنة أقاـ لیلة القدر، فقاؿ أيب: واهلل الذي ال إلو إال ىو إهنا لفي رمضاف، وبلف ما يستثِب، واهلل إين 
لیلة صبیحة سبع  ألعلم أي لیلة ىي، ىي اللیلة الٍب أمرنا هبا رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم بقیامها ىي

 .45وعشرين، وأمارهتا أف تطلع الشمس يف صبیحة يومها بیضاء ال شعاع فیها
وىذا من أقوى مظاىر التثبت فإهنم لنفي الشك والَبدد يف قبوؿ الرواية وبلف قبل التحديث 

 والرواية.
 سابعا: التأكد من عدالة وضبط الشيخ أو الراوي:

فحصوف من عدالة الشیخ، يقل اإلماـ اغباكم ومن مظاىر التثبت عندىم أهنم كانوا ي
النیسابوري: "وأصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم كانوا يطلبوف ما يفوهتم ظباعو من رسوؿ اهلل، 
فیسمعونو من أقراهنم، وفبن ىو أحفظ منهم، وكانوا يشددوف على من يسمعوف منو، ... وأما أمّب اؼبؤمنْب 

تو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم حديث مث ظبعو من غّبه، وبلف علي رضي اهلل عنو فكاف إذا فا
 ، فمن ذلك:46احملدث الذي وبدث بو، واغبديث يف ذلك عنو مستفیض مشهور"
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عن أيب سكینة ؾُباشع بن عطیة، قاؿ: ظبعت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، وىو يف مسجد 
 .47ا العلم، فإمبا ىو الدين"الكوفة يقوؿ: "يا أيها الناس انظروا فبن تأيذوا ىذ

 .48وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: "إف ىذا العلم دين، فانظروا عمن تأيذونو"
وعن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أنو قاؿ: "لن يزاؿ الناس خبّب ما أتاىم العلم من قبل 

 .49أكابرىم وذوي أسناهنم، فإذا أتاىم من قبل أصاغرىم وأسافلهم ىلكوا"
ذلك قوؿ أنس رضي اهلل عنو: "لیس كل ما كبدثكم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ومن 

 .50ظبعناه منو، ولكن حدثنا أصحابنا، وكبن قـو ال يكذ بعُضنا بعضا"
وقريبا من ذلك قوؿ الرباء بن عازب رضي اهلل عنو قاؿ: "كل ما كبدثكم عن رسوؿ اهلل ظبعناه 

 .51أصحابنا، وكبن ال نكذب" منو، منو ما ظبعناه ومنو ما حدثنا
 ثامنا: عدم االلتفات إلى الغريب والمنكر من الروايات:

ومن ذلك أيذىم اؼبعروؼ من الروايات، وذبنبهم الغرائب واؼبناكّب، يدؿ على ذلك ما يرويو 
ؾباىد بن جرب اؼبكي، قاؿ: جاء بُشّب العدوي إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما، فجعل وبّدث ويقوؿ: قاؿ 

وؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم، فجعل ابن عباس ال يأذف غبديثو، رس
وال ينظر إلیو، فقاؿ: يا ابن عباس، ما يل ال أراؾ تسمع غبديثي، أحدثك عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو 

جال يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وسلم، وال تسمع، فقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: "إنا كنا مرة إذا ظبعنا ر 
صلى اهلل علیو وسلم ابتدرتو أبصارنا، وأصغینا إلیو بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلوؿ، مل نأيذ من 

 .52الناس إال ما نعرؼ"
 تاسعا: االىتمام والحرص الشديد على الرواية باللفظ مع تجويزىم برواية المعنى:

واألحاديث أهنم كانوا وبرصوف على الرواية باللفظ الوادر عن وكاف من اىتمامهم على الرواية 
النيب صلى اهلل علیو وسلم، وىذا كاف أصال، ومع ذلك أهنم يقبلوف الرواية باؼبعُب كذلك، وكاف ذلك 
امتثاال ؼبا جاء يف بعض األحاديث من أداء األحاديث كما جاء، مثل قوؿ النيب صلى اهلل علیو وسلم: 

، وكبو ذلك روي عن عمر بن 53ظبع مقالٍب، فبلغو كما ظبع، فُرّب مبلِّغ أوعى من سامع( )نضر اهلل امرءا
 .54اػبطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ: "من ظبع حديثا، فأداه كما ظبع، فقد سلم"

 وتدل الروايات التالية على مدى اىتمام الصحابة رضي اهلل عنهم بألفاظ الحديث:
صحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم أحد إذا ظبع من عن ؿبمد بن علي قاؿ: "مل يكن من أ

 .55رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم ال يزيد فیو وال ينقص، وال وال، مثل عبداهلل بن عمر"
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وعن حبیب بن عبید: "أف أبا أمامة الباىلي رضي اهلل كاف وبدث باغبديث، كالرجل الذي الذي 
 .56يؤدي ما ظبع"

رضي اهلل عنهما إذا ظبع اغبديث مل يزد فیو ومل ينقص منو، ومل  ومن ذلك وما جاء أف ابن عمر
 .57هباوزه ومل يقصر عنو

 ومن مظاىر اىتمامهم بألفاظ األحاديث ما يلي:
االلتزاـ بإيراد الكلمات الغريبة يف اغبديث، فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: "إين آليذ خبطاـ 

وسلم علیها، قاؿ: )اللهم أنت الصاحب يف السفر، واػبلیفة  الناقة حٌب استوى رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو
يف األىل، اللهم اصحبنا بصحبة، وأقبلنا بذمة، اللهم ازو لنا األرض، وسیػِّْرنا فیها، اللهم إين أعوذ بك من 
عوثاء السفر، وكآبة اؼبنقلب(، قاؿ أبو زرعة: وكاف أبو ىريرة رجال عربیا، لو شاء أف يقوؿ: وعثاء السفر، 

 .58لقاؿ"
ومن ذلك التصريح بالشك يف الرواية أو ألفاظ اغبديث، عن سلمة بن األكوع رضي اهلل عنو، 
قاؿ: "كاف علي رضي اهلل عنو زبّلف عن النيب صلى اهلل علیو وسلم يف يیرب، وكاف بو رمد، فقاؿ: أنا 

وسلم، فلما كاف مساء  أزبلف عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم، فخرج علي فلحق بالنيب صلى اهلل علیو
اللیلة الٍب فتحها يف صباحها، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم: )ألعطّْب الراية(، أو قاؿ: )لیأيذّف 
غدا رجل وببو اهلل ورسولو(، أو قاؿ: )وبب اهلل ورسولو يفتح اهلل علیو(، فإذا كبن بعلي وما نرجوه، فقالوا: 

 .59علیو وسلم، ففتح اهلل علیو" ىذا علي، فأعطاه رسوؿ اهلل صلى اهلل
وحٌب عدـ استعماؿ اؼبرادؼ، فعن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عندما ظبع عبید بن عمّب، 
وىو يقص يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم: )مثل اؼبنافق مثل الشاة الرابضة بْب الغنمْب(، فقاؿ 

رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم، إمبا قاؿ رسوؿ اهلل  ابن عمر رضي اهلل عنهما: "ويلكم ال تكذبوا على
 .60صلى اهلل علیو وسلم: )مثل اؼبنافق مثل الشاة العائرة بْب الغنمْب("

واالىتماـ حٌب بَبتیب اعبمل، فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما، قاؿ: )بِب اإلسالـ على طبس، 
الزكاة، وحج البیت، وصیاـ رمضاف(، فقاؿ رجل على أف يعبد اهلل ويكفر دبا دونو، وإقاـ الصالة، وإيتاء 

لعبداهلل: ويكفر دبا دونو، وإقاـ الصالة، وإيتاء الزكاة، وصیاـ رمضاف، قاؿ: ال، اجعل صیاـ رمضاف 
 .61آيرىن، كما ظبعت من يّف رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم

علیها، فعن أيب  وإضافة كلمات أو صبل الٍب تدؿ على شدة ربريهم ووعیهم للرواية والتأكید
شريح العدوي رضي اهلل عنو أنو قاؿ لعمرو بن سعید وىو يبعث البعوث إىل مكة: "ائذف يل أيها األمّب، 
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أحدثك قوال قاـ بو النيب صلى اهلل علیو وسلم، الغد من يـو الفتح، ظبعْتو أذناي، ووعاه قليب، وأبصرْتو 
 .62إف مكة حّرمها اهلل، ومل وبّرمها الناس(..." عیناي حْب تكلم بو: )ضبد اهلل وأثُب علیو، مث قاؿ:

وىذا كاف مدى شدة العلماء يف باب الرواية عن النيب صلى اهلل علیو وسلم، ويف مقابل ىذه 
الشدة قبد بعضهم هبیزوف رواية اغبديث باؼبعُب، فعن عروة بن الزبّب قاؿ: قالت يل عائشة رضي اهلل عنها: 

ب عِب اغبديث، مث تعود فتكتبو، فقلُت ؽبا: أظْبػَُعو منِك على شيء، مث أعود "يا ُبِّب، إنو يبلغِب أنك تكت
 .63فأظبعو على غّبه، فقالت: ىل تسمع يف اؼبعُب يالفا؟ قلت: ال، قالت: ال بأس بذلك"

وعن أيب سعید رضي اهلل عنو قاؿ: "كنا قبلس إىل النيب صلى اهلل علیو وسلم عسى أف نكوف 
 .64فما منا اثناف يؤديانو على حرؼ، غّب أف اؼبعُب واحد"عشرة نفر نسمع اغبديث، 

ثنا حديثا ظبعتو من  وعن مكحوؿ قاؿ: "ديلنا على واثلة بن األسقع، فقلنا: يا أبا األسقع، حدِّ
رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم، لیس فیو وىم وال نسیاف، فقاؿ: ىل قرأ أحد منكم اللیلة من القرآف 

فهل زدمت ألفا أو واًوا أو شیئا؟ فقلت: إنا لنزيد وننقص، وما كبن بأولئك يف شیئا؟ قالوا: نعم، قاؿ: 
اغبفظ، فقاؿ: فهذا القرآف بْب أظهركم وأنتم تدرسونو باللیل والنهار، فكیف وكبن كبدث حبديث ظبعناه 

 .65عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم مرّة أو مرّتْب، إذا حّدثْػُتكم على معناه فحسبكم"
 مراعاة الفروق الفردية عند الرواية:عاشرا: 

وىذه سنة اؼبصطفى صلى اهلل علیو وسلم فقد كاف ُيسأؿ وُيستفسر من ِقبل الكثّبين وتكوف 
اإلجابات ـبتلفة مراعاة للفروؽ الفردية للمخاطبْب، وكاف الصحابة رضي اهلل عنهم يراعوف ىذا اعبانب 

عنو: "حدثوا الناس دبا يعرفوف، أرببوف أف ُيكّذب اهلل  الَببوي، فمن ذلك قوؿ علي بن أيب طالب رضي اهلل
ثوا الناس ما يعرفوف، أتريدوف أف 66ورسولو" ، وكبو ىذا القوؿ روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: "حدِّ

، وقريبا من ذلك قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو: "ما أنت دبحّدث قومًا حديثا ال 67ُيكّذب اهلل ورسولو"
 .68 كاف لبعضهم فتنة"تبلغو عقوؽبم إال

 الخاتمة
اغبمد هلل رب العاؼبْب، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبیاء واؼبرسلْب، أما بعد، فمن يالؿ ىذا 

 النتائج التالیة: البحث توصّلُت إىل
قوى أل وفقال الرواية واألداء كاف تثبت الصحابة يف ربمّ أف أىل العلماء صبیع عند  قررتفقد 
لدى الصحابة رضي اهلل  شدة التثبت يف التحمل واألداء كاف شیئا معروفاو  .العلمي اؼبعاصروأعلى اؼبنهج 

أهنم كانوا وبلفوف قبل التحديث  ىمدعن ومن شدة التثبت .أنكرهمن عن أحدىم ، لذا مل يعثر عنهم
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كانوا يهتموا ومن شدة احتیاطهم أهنم كانوا وبَبزوف من مَبادفات يف اغبديث، بل وقد   .أحیانا والرواية
وأيّبًا أف صبیع أصوؿ وأسس التثبت للرواية يف الوقت اغباضر فقد طبقها  بَبتیب اعبمل يف اغبديث.

 .بل ُأسست على تطبیقاهتم الصحابة رضي اهلل عنهم أصبعْب يف ذلك العصر اؼبفضل
 وصلى اهلل على نبینا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسلیما كثّبا كثّبا.
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 حوالہ جات

                                                           
علم، باب البخاري، اعبامع اؼبسند الصحیح اؼبختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل علیو وسلم وسننو وأيامو، أبو عبداهلل ؿبمد بن إظباعیل، كتاب ال 1

اهلل علیو وسلم، من حديث أنس رضي اهلل عنو بلفظ "إنو يبنعِب أف أحدثكم حديثاً كثّباً أف النيب صلى اهلل علیو وسلم إمث من كذب على النيب صلى 
ىػ  1420، وأضبد، مسند اإلماـ أضبد بن حنبل، ربقیق: شعیب األرنؤوط وآيروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانیة 108قاؿ: من كذب..."، برقم: 

 .5/123ن عباس رضي اهلل عنهما، واللفظ لو، ـ، من حديث اب1999
 .64التوبة  2
 .59النساء  3
(، ومسلم، كتاب صالة اؼبسافر، باب بیاف أف 4608البخاري، كتاب فضائل القرآف، باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، واللفظ لو، برقم: ) 4

 .1/43( 296ساورة عمر ؽبشاـ يف الصالة، برقم: )(، وأضبد، بإسناد صحیح ولیس فیو م1354القرآف على سبعة أحرؼ، برقم: )
ىػ 1419الذىيب، تذكرة اغبفاظ، ؿبمد بن أضبد بن عثماف الذىىب، ربقیق: زكريا عمّبات، دار الكتب العلمیة، بّبوت، لبناف، الطبعة األوىل  5
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